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uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszitti ngen
CFNTRUMSTAD

Gemeenteraad
18 september 2017

Vrije Tijd - cultuur
bibliotheek

aanwezig

-

aanpass¡ng retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare

Odette VAN HAMME, vootzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEÑ DRIESSCHE, R¡ta DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, RudiÐESMEF, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid art. 59, betreffende het initiatief
van elke provincie tot streekgericht bibliotheekbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid art. 60, betreffende de
subsidiëring van de bovenlokale platformwerking vanwege de provincie;
Gelet op het gecoördineerd decreet lokaal cultuurbeleid

-

versie vanaf 1 juli 2016;

Gelet op de retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek dat werd goedgekeurd door
het schepencollege op 13 september 2016;
Gelet op het feit dat op 18 april2017 het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland werd goedgekeurd
door het schepencollege en op 22mei2017 door gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van heden betreffende de contantbelasting op de afgifte van administratieve
stukken - aanslagjaar 2017 -wijziging waarbij de tarieven voor fotokopieën aan de burgers, geldig in alle
stadsdiensten, werden geactualiseerd;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het gewijzigd reglement met betrekking tot de retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare
bibliotheek wordt goedgekeurd. Dit wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel2:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Artikel3:
Dit gewijzigde reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking.
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Namens de gemeenteraad,
Odefte VAN HAMME

Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

voozitter
Voor eensluidend uittreksel
voor de burgemeester,

:

de stadssecretaris

(arl. 126 nieuwe gemeentewet)
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Retributiereglement bibliotheek

Nieuwe tarieven in de
bibliotheek
Leen eld
boek

oratis

strip

oratis

tiidschrift
daisy

oratis
qratis

fundel

qratis
€-OSO qratis

CD

luisterboek

oratis

ê4-30 oratis

DVD

E€e+e Telaa

eld*

boek

€4r40Á#eek € 0,15 per openinqsdag per materiaal

strip

€440Á¡¡eek € 0,15 per openinqsdaq per materiaal

tiidschrift

€4a0Á¡reek € 0.15 Der openinqsdaq oer materiaal

daisv

€AJOA¡*eek € 0.15 per ooeninosdao per materiaal

fundel

€€.40Áseek € 0.15 oer ooeninosdao oer materiaal

luisterboek
CD

€€;a0Á¡reek € 0,15 per openingsdag per materiaal
€€SOA¡seek € 0,15 per openinqsdaq per materiaal

DVD

€a€0Á¡reek € 0,15 per openinqsdaq per materiaal

eers+e¡ag-t€laa+
Het versturen van een maningsbrief valt ten laste van de lener en wordt aangerekend volgens de
geldende posttarieven.
Het versturen van een aangetekende maningsbrief, wanneer de lener niet reageert op vorige
maningsbrieven, valt eveneens ten laste van de lener en wordt aangerekend volgens de geldende
posttarieven.
De maximumboete per object bedraagt 10 euro.

Diversen
Lidoeld

qratis

€430€4¿0
K€pie/Prin+*leu++r4

æ

Kep¡e/P+in+*¡eur+'3

€+oo

Reservatie

€ 0,50

Ð+aae+as

€€so

IBL-aanvraao

€l-30 € 3.00

Fax

€ 0,50

Telefoon

€ 0,50

Lezinqen/workshops

€5

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

w

Lezingen kemt+itpas U|TPAS
met kansentarief
Lezingen kortingstarief voor
leden van partners
Koffie
Boekenverkooo

€.1

€ 3,00

€ 1,30
€ 0.50
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Vrije tijd

-

cultuur

bibliotheek.

-

aanpassing retributie

SCHEPENCOLLEGE VAN

3l augustus2017

op het gebruik van de plaatselijke

openbare

Het college neemt kennis van de nota van Annemieke Pieters, directeur cultuur:

VERANTWOORDING
. Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid art. 59, betreffende het
initiatief van elke provincie tot streekgericht bibliotheekbeleid;
. Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid art. 60, betreffende de
subsidiëring van de bovenlokale platformwerking vanwege de provincie;
. Gelet op het gecoördineerd decreet lokaalcultuurbeleid - versie vanaf I juli20l6;

.
.

o

Gelet op de retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek dat werd
goedgekeurd door het schepencollege op 13 september 2016;
Gelet op het feit dat op 1B april 2017 het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland werd
goedgekeurd door het schepencollege en op 22 mei 2017 door gemeenteraad;
Gelet ook op de e-mail van Vera De Clercq, d.d. l1 augustus i.v.m. de gewijzigde prijs voor
kopies.

INFORMATIE en VOORSTEL
Het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland werd goedgekeurd door het schepencollege en de
gemeenteraad en gaat in voege vanaf 1 september 2017.

Heel wat tarieven in het huidige retributieregelement komen niet overeen met de tarieven in het
bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland. Daarom is het nodig om de tarieven van het
retributiereglement aan te passen aan de tarieven bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland.
Het college gaat akkoord om de retributie van de openbare bibliotheek aan te passen en af te stemmen
op het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland. Dit dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

van 18 september 201 7.

